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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ № 10 від 11.11.2020року 

засідання міської комісії з питань безпеки дорожнього руху  

Оригінал: управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської ради 

копії: згідно з реєстром розсилки 

Голова: Вітенко М.І. - перший заступник міського голови; 

Секретар: Щурик І.В. – начальник відділу організації та безпеки руху, 

телекомунікацій управління транспорту та зв'язку Івано-Франківської міської 

ради. 

 

 

ПРИСУТНІ: 

Баран О.К. – заст. начальника відділу генерального плану міста, Управління 

архітектури, дизайну та містобудівної діяльності; 

Стахів О.М. – голова правління «Спілка перевізників Івано – Франківська»; 

Гіглюк А. В. – начальник управління транспорту та зв’язку; 

Суходольський О.С. – старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху 

управління патрульної поліції в Івано -Франківській області; 

Авраменко В.В. - начальник управління експлуатації КП «Івано-

Франківськводоекотехпром»; 

Ковальчук В.Г. – перший заступник начальника управління капітального 

будівництва виконавчого комітету міської ради; 

Гаврилків А.А. - начальник відділу дорожньої інфраструктури управління 

інфраструктурної політики, Департаменту житлової, комунальної політики та 

благоустрою; 

Харук Р.Р. - депутат міської ради, представник Асоціації перевізників Івано-

Франківська; 

Осіпов О.Є. - представник громадської ради при Івано-Франківській міській 

раді; 

Рогів Н.М. - начальник управління інфраструктурної політики, Департаменту 

житлової, комунальної політики та благоустрою. 

 

 

 

Порядок денний: 

1. Звернення народного депутата України О. Савчук щодо можливості 

встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Вовчинецька,198А (біля 1 та 4 під’їзду) та на 

вул.Симоненка,4. 

2. Звернення народного депутата України О. Савчук щодо можливості 

встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) та нанесення дорожньої розмітки «Пішохідний перехід» перед 
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Ліцеєм № 10 та поза ним на вул. Вовчинецька,194Б. 

3. Звернення жителів будинків № 152-152а по вул. Незалежності щодо 

встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) у даному дворі. 

4. Звернення Дашко А. Ф. щодо встановлення стовпчиків на самовільно 

облаштованому проїзді біля буд. 12А на вул. Пасічна. 

5. Звернення директора видавництва «Лілея-НВ» В. Іваночко щодо надання 

дозволу на проїзд двічі на місяць на вул. Незалежності,18/2. 

6. Звернення Релігійної громади Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ щодо 

перенесення зупинки ГТ з вул. Чорновола,63а на вул. Чорновола,47. 

7. Звернення мешканки на 15-80 щодо проведення ремонту прибудинкової 

території та заборони проїзду великогабаритного транспорту до Нової Пошти у 

двір будинку № 26а по вул. Івасюка. 

8. Звернення директора ТОВ «ІОЛІТ-ІФ» Чорна М.З. щодо затвердження 

схеми ОДР для заїзду – виїзду на земельну ділянку з кадастровим номером 

2610190501:09:003:0118 розташованої за адресою вул. Вовчинецька,225 

с.Вовчинець, що знаходиться у приватній власності ТОВ «ІОЛІТ-ІФ».  

9. Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо встановлення 

шлагбауму при в’їзді у двір на вул. Чорновола,11,11а,21а. 

10. Звернення мешканців будинку № 22 вул. Миколайчука щодо 

встановлення на прибудинковій дорозі обмежувачів руху перед початком 

першого і в кінці другого під’їздів. 

11. Звернення мешканців будинку № 8 вул. Підпечерська с. Угорники щодо 

встановлення автобусної зупинки та встановлення двох пристроїв примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) перед та після будинку на проїзній 

частині, нанести дорожню розмітку пішохідний перехід до магазину. 

12. Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо заборони руху 

вантажного транспорту через проїзд позаду пам’ятника С. Бандері на 

Європейській площі. 

13. Звернення голови ОСББ «Гердан» Трякіної З.П. щодо встановлення 

пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) поруч 

будинків № 9, 8, 35 та 28а по вул. Гаркуші. 

14. Звернення Малкіної А.В. щодо встановлення пристроїв примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. Г.Хоткевича,48, корпус,3 

біля 3 під’їзду та між 2-1 під’їздом, а також на розі біля магазину «Підкова» на 

пішохідному переході з двох сторін та встановити металічні стовпчики 

навпроти кожного під’їзду або вздовж тротуару. 

15. Звернення мешканців будинку № 11а вул. Короля Данила надати дозвіл 

на відведення місць під парковку для автомобілів. 

16. Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків, нанесення дорожньої 

розмітки, освітлення пішохідних переходів відповідно до акту осіннього 

комісійного обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-

Франківська. 

17. Звернення ПАТ Львівська залізниця «Івано-Франківська дистанція 
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колії» щодо нанесення дорожньої розмітки та встановлення дорожніх знаків 

відповідно акту комісійного обстеження залізничних переїздів дистанції колії 

Львівської залізниці, а саме: 

 - нанести дорожню осьову розмітку на вул. Дудаєва та поновити дорожню 

розмітку та лінію «Стоп» на вул. Коновальця. 

 - встановити дорожні знаки по вул. Петлюри 1.28 «Залізничний переїзд без 

шлагбаума» - 2шт. та вказівники руху направо – 2шт. 

18. Звернення Х. Самуляк щодо встановлення додаткового освітлення та 

засобів обмеження швидкості транспортних засобів на вулиці набережна ім. 

В.Стефаника. 

19. Звернення Заяць О.В. щодо надання дозволу встановити два автоматичні 

дорожні тумби (боларди) для відгородження пішохідної зони двору по вул. 

Гаркуші,2, 4, - вул. Франка,39, 37, - вул. Грушевського,42, 40. 

20. Звернення директора ТзОВ фірма «Юнітек» Стефанишина О.В. щодо 

надання дозволу на тимчасовій заїзд та виїзд в межах трьох годин, грузовій 

машині, яка привезе риштування та будівельні матеріали для ремонту фасаду 

магазину «Divers» по вул. Незалежності,7. 

21. Звернення М. Безанюка щодо нанесення дорожньої розмітки для 

велосипедистів по вул. Тисменицька. 

22. Звернення Брюховецької І.С. щодо встановлення дорожнього знаку 3.3 

«Рух вантажних автомобілів заборонено» та облаштувати два пристрої 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) біля будинків № 14 

(14а) та № 33 по вул. О. Блавацького. 

23. Звернення депутата міської ради І. Корсуна щодо демонтажу самовільно 

встановлених конструкцій (лежачих поліцейських) на проїзній частині вул. 

Озаркевича. 

24. Звернення директора ТОВ «Станіславів Комфорт» Маліщука Д.В. щодо 

надання дозволу на встановлення огорожі (воріт) в арках багатоквартирного 

будинку на вул. Сніжна,52а. 

25. Звернення депутата міської ради М. Вагилевича щодо облаштування 

обмежувача швидкості руху на вул. Купальській с. Угорники між будинками 

№21 та № 22. 

26. Звернення депутата міської ради В. Мерінова про облаштування острівця 

безпеки на пішохідному переході вул. Незалежності біля повороту на вул. Нова 

чи вжити інших заходів щодо створення безпечних умов для пересування 

пішоходів. 

27. Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо встановлення 

дорожнього знаку 5.33 «Пішохідна зона» на повороті з вул. Івасюка на 

вул.Угорницьку. 

28. Звернення мешканців вул. Лєрмонтова щодо встановлення на дорозі 

пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський). 

29. Звернення Департаменту житлової, комунальної політики та 

благоустрою щодо: 

- встановлення антипаркувальних стовпчиків та автоматичних болардів з метою 
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перекриття проїзду на вул. Вірменській; 

- встановлення автоматичних болардів з метою перекриття проїзду на вул. 

Шпитальній на час проведення масових заходів та святкувань на території 

Палацу Потоцьких. 

 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Звернення народного депутата України О. Савчук 

щодо можливості встановлення пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) на вул. Вовчинецька,198А (біля 1 та 4 під’їзду) та на 

вул.Симоненка,4. 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт на 2021р. встановлення двох пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) на вул. Вовчинецька,198А (біля 1 та 4 під’їзду) та 

встановлення пристрою примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) на вул. Симоненка,4. 

 

2. СЛУХАЛИ: Звернення народного депутата України О. Савчук 
щодо можливості встановлення пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) та нанесення дорожньої розмітки «Пішохідний 

перехід» перед ліцеєм № 10 та поза ним на вул. Вовчинецька,194Б. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити, оскільки перед ліцеєм №10 облаштований піднятий 

пішохідний перехід. 

 

3. СЛУХАЛИ: Звернення жителів будинків № 152-152а по вул. 

Незалежності щодо встановлення пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) у даному дворі. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. 

 

4. СЛУХАЛИ: Звернення Дашко А. Ф. щодо встановлення стовпчиків 

на самовільно облаштованому проїзді біля буд. 12А на вул. Пасічна. 

ВИРІШИЛИ: 

 Управлінню архітектури, дизайну та містобудівної діяльності 
доопрацювати дане питання. 

 

5. СЛУХАЛИ: Звернення директора видавництва «Лілея-НВ» В. 

Іваночко щодо надання дозволу на проїзд двічі на місяць на вул. 

Незалежності,18/2. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити. 
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6. СЛУХАЛИ: Звернення Релігійної громади Різдва Пресвятої 

Богородиці УГКЦ щодо перенесення зупинки ГТ з вул. Чорновола,63а на вул. 

Чорновола,47. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити перенесення зупинки ГТ з вул. Чорновола,63а на вул. 

Чорновола,47, оскільки зупинка громадського транспорту розміщена відповідно 

ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці і дороги населених пунктів». 

 

7. СЛУХАЛИ: Звернення мешканки на 15-80 щодо проведення ремонту 

прибудинкової території та заборони проїзду великогабаритного транспорту до 

Нової Пошти у двір будинку № 26а по вул. Івасюка. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ звернутися листом до адміністрації Нової пошти щодо можливості 

іншого під’їзду до приміщення по вул. Івасюка, 26а. 

 

8. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «ІОЛІТ-ІФ» Чорна М.З. 

щодо затвердження схеми ОДР для заїзду – виїзду на земельну ділянку з 

кадастровим номером 2610190501:09:003:0118 розташованої за адресою вул. 

Вовчинецька,225 с.Вовчинець, що знаходиться у приватній власності ТОВ 

«ІОЛІТ-ІФ».  

ВИРІШИЛИ: 

 КБДР рекомендує звернутися до голови с/р с. Вовчинець для погодження 

схеми ОДР за адресою вул. Вовчинецька,225. 

  

9. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо 

встановлення шлагбауму при в’їзді у двір на вул. Чорновола,11,11а,21а. 

ВИРІШИЛИ: 

 Встановлення шлагбауму при в’їзді у двір на вул. Чорновола,11,11а,21а 

письмово погодити з ДСНС та мешканцями даних будинків після чого 

звернутися на КБДР. 

 

10. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку № 22 вул. 

Миколайчука щодо встановлення на прибудинковій дорозі обмежувачів руху 

перед початком першого і в кінці другого під’їздів. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт на 2021р. встановлення пристрою примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) на вул. Миколайчука біля першого під’їзду.  

 

11. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку № 8 вул. Підпечерська 

с. Угорники щодо встановлення автобусної зупинки та встановлення двох 

пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) перед та 

після будинку на проїзній частині, нанести дорожню розмітку пішохідний 

перехід до магазину. 
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ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт на 2021р. встановлення зупинки громадського транспорту на вул. 

Підпечерська та дорожніх знаків 5.41.1 «Пункт зупинки автобуса» та 5.41.2 

«Кінець пункту зупинки автобуса». 

 Відмовити встановлення пристроїв примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) та нанесення дорожньої розмітки, оскільки на даний 

час дорога знаходиться на балансі ДП «Дороги Прикарпаття». 

 

12. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради О. Капустяка щодо 

заборони руху вантажного транспорту через проїзд позаду пам’ятника С. 

Бандері на Європейській площі. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити у встановленні дорожнього знаку заборони руху вантажного 

транспорту через проїзд позаду пам’ятника С. Бандері на Європейській площі. 

УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт на 2021р. нанесення дорожньої розмітки 1.4 «Позначення ділянок доріг, де 

заборонено зупинку ДТЗ» позаду пам’ятника С. Бандері на Європейській площі. 

  

13. СЛУХАЛИ: Звернення голови ОСББ «Гердан» Трякіної З.П. щодо 

встановлення пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський) поруч будинків № 9, 8, 35 та 28а по вул. Гаркуші. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт на 2021р. додаткове освітлення пішохідних переходів на вул. Гаркуші – 

Франка та вул. Гаркуші – Лепкого. 

УТІЗ при наявності бюджетних призначень замовити в проектній 

організації робочий проект влаштування антикишені на вул. Гаркуші - Франка 

та внести в титульний список робіт на 2021р. 

УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт на 2021р. нанесення дорожньої розмітки 1.14.3 «Позначення 

нерегульованого пішохідного переходу у місцях з підвищеною вірогідністю 

виникнення ДТП» на вул. Гаркуші – Лепкого. 

 

14. СЛУХАЛИ: Звернення Малкіної А.В. щодо встановлення пристроїв 

примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) по вул. 

Г.Хоткевича,48, корпус,3 біля 3 під’їзду та між 2-1 під’їздом, а також на розі 

біля магазину «Підкова» на пішохідному переході з двох сторін та встановити 

металічні стовпчики навпроти кожного під’їзду або вздовж тротуару. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ при наявності бюджетних призначень внести в титульний список 

робіт на 2021р. встановлення пристрою примусового зниження швидкості 

(лежачий поліцейський) біля магазину «Підкова» перед пішохідним переходом. 

 Відмовити встановлення металічних стовпчиків навпроти кожного 
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під’їзду або вздовж тротуару на вул. Г.Хоткевича,48, корпус,3. 

 

15. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців будинку № 11а вул. Короля 

Данила надати дозвіл на відведення місць під парковку для автомобілів. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити. 

 

16. СЛУХАЛИ: Звернення УПП щодо встановлення дорожніх знаків, 

нанесення дорожньої розмітки, освітлення пішохідних переходів відповідно до 

акту осіннього комісійного обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі 

міста Івано-Франківська (згідно додатку). 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ внести в титульний список робіт на 2021р. встановлення дорожніх 

знаків та після проведення тендеру-закупівлі та укладення договору на 

закупівлю робіт з встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення 

дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки, освітлення пішохідних 

переходів, встановлення лежачих поліцейських відповідно до акту осіннього 

комісійного обстеження умов дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-

Франківська. 

         КП «МДК» відповідно до акту осіннього комісійного обстеження умов 

дорожнього руху вуличної мережі міста Івано-Франківська провести заміну та 

перенесення дорожніх знаків. 

 

17. СЛУХАЛИ: Звернення ПАТ Львівська залізниця «Івано-

Франківська дистанція колії» щодо нанесення дорожньої розмітки та 

встановлення дорожніх знаків відповідно акту комісійного обстеження 

залізничних переїздів дистанції колії Львівської залізниці, а саме: 

 - нанести дорожню осьову розмітку на вул. Дудаєва та поновити дорожню 

розмітку та лінію «Стоп» на вул. Коновальця. 

 - встановити дорожні знаки по вул. Петлюри 1.28 «Залізничний переїзд без 

шлагбаума» - 2шт. та вказівники руху направо – 2шт. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ при настанні відповідних погодно – кліматичних умов нанести 

дорожню осьову розмітку на вул. Дудаєва та поновити дорожню розмітку та 

лінію «Стоп» на вул. Коновальця. 

УТІЗ внести в титульний список робіт на 2021рік встановлення дорожніх 

знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з 

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожніх знаків, а 

саме: встановити дорожні знаки по вул. Петлюри 1.28 «Залізничний переїзд без 

шлагбаума» - 2шт. та вказівники руху направо – 2шт. 

 

18. СЛУХАЛИ: Звернення Х. Самуляк щодо встановлення додаткового 

освітлення та засобів обмеження швидкості транспортних засобів на вулиці 

набережна ім. В.Стефаника. 
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ВИРІШИЛИ: 
 Після передачі вулиці набережної ім. В. Стефаника на баланс міста, 

питання щодо встановлення додаткового освітлення та засобів обмеження 

швидкості транспортних засобів буде враховано при розробленні робочого 

проекту схеми організації дорожнього руху. 

 

19. СЛУХАЛИ: Звернення Заяць О.В. щодо надання дозволу 

встановити два автоматичні дорожні тумби (боларди) для відгородження 

пішохідної зони двору по вул. Гаркуші,2, 4, - вул. Франка,39, 37, - вул. 

Грушевського,42, 40. 

ВИРІШИЛИ: 
 Встановлення автоматичних болардів письмово погодити з ДСНС, 

мешканцями та організаціями, які знаходяться в даних будинках після чого 

звернутися на КБДР. 

 

20. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТзОВ фірма «Юнітек» 

Стефанишина О.В. щодо надання дозволу на тимчасовій заїзд та виїзд в межах 

трьох годин, грузовій машині, яка привезе риштування та будівельні матеріали 

для ремонту фасаду магазину «Divers» по вул. Незалежності,7. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити. 

 

21. СЛУХАЛИ: Звернення М. Безанюка щодо нанесення дорожньої 

розмітки для велосипедистів по вул. Тисменицька. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху 

велодоріжки по вул. Тисменицька відсутні. 

 При розробленні робочого проекту «Капітальний ремонт вул. 

Тисменицька» буде враховано Вашу пропозицію. 

 

22. СЛУХАЛИ: Звернення Брюховецької І.С. щодо встановлення 

дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено» та облаштувати 

два пристрої примусового зниження швидкості (лежачий поліцейський) біля 

будинків № 14 (14а) та № 33 по вул. О. Блавацького. 

ВИРІШИЛИ: 
 Відмовити у встановленні дорожнього знаку 3.3 «Рух вантажних 

автомобілів заборонено» та облаштування пристроїв примусового зниження 

швидкості (лежачий поліцейський) біля будинків № 14 (14а) та № 33 по вул. О. 

Блавацького, оскільки погоджено встановлення пристроїв примусового 

зниження швидкості (лежачий поліцейський) біля буд. № 15 та № 29 по вул. О. 

Блавацького. 

 

23. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради І. Корсуна щодо 

демонтажу самовільно встановлених конструкцій (лежачих поліцейських) на 
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проїзній частині вул. Озаркевича. 

ВИРІШИЛИ: 

 УКБ привести вулицю Озаркевича у відповідність до робочого проекту. 

 

24. СЛУХАЛИ: Звернення директора ТОВ «Станіславів Комфорт» 

Маліщука Д.В. щодо надання дозволу на встановлення огорожі (воріт) в арках 

багатоквартирного будинку на вул. Сніжна,52а. 

ВИРІШИЛИ: 

 УТІЗ дане звернення переадресувати в управління архітектури, дизайну 

та містобудівної діяльності для опрацювання та надання відповіді заявнику. 

 

25. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради М. Вагилевича щодо 

облаштування обмежувача швидкості руху на вул. Купальській с. Угорники між 

будинками №21 та № 22. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ дане звернення переадресувати в с/р с. Угорники для опрацювання 

та надання відповіді заявнику. 

 

26. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова про 

облаштування острівця безпеки на пішохідному переході вул. Незалежності 

біля повороту на вул. Нова чи вжити інших заходів щодо створення безпечних 

умов для пересування пішоходів. 

ВИРІШИЛИ: 
 УТІЗ при наявності бюджетних призначень замовити в проектній 

організації робочий проект влаштування острівця безпеки на вул. 

Незалежності– Нова та внести в титульний список робіт на 2021р. 

 

27. СЛУХАЛИ: Звернення депутата міської ради В. Мерінова щодо 

встановлення дорожнього знаку 5.33 «Пішохідна зона» на повороті з вул. 

Івасюка на вул.Угорницьку. 

ВИРІШИЛИ: 
УТІЗ внести в титульний список робіт на 2021рік встановлення дорожніх 

знаків. Після проведення тендеру та укладення договору на закупівлю робіт з 

встановлення дорожніх знаків забезпечити встановлення дорожню знаку 5.31 

«Житлова зона» на повороті з вул. Івасюка на вул. Угорницьку. 

 

28. СЛУХАЛИ: Звернення мешканців вул. Лєрмонтова щодо 

встановлення на дорозі пристроїв примусового зниження швидкості (лежачий 

поліцейський). 

ВИРІШИЛИ: 

 Відмовити. 

 

29. СЛУХАЛИ: Звернення Департаменту житлової, комунальної 

політики та благоустрою щодо: 
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- встановлення антипаркувальних стовпчиків та автоматичних болардів з метою 

перекриття проїзду на вул. Вірменській; 

- встановлення автоматичних болардів з метою перекриття проїзду на вул. 

Шпитальній на час проведення масових заходів та святкувань на території 

Палацу Потоцьких. 

ВИРІШИЛИ: 
 Погодити. 

 

 

 

Голова комісії з питань безпеки дорожнього руху                                  М. Вітенко 

 

 

Протокол вів: 

секретар комісії з питань безпеки дорожнього руху                                 І. Щурик 
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